




ÁGNES SOUZA

Poderia ser um comercial de margarina, mas não é

seus gestos são impecáveis 
seus modos viram comentários entre familiares e estranhos 
são sublimes dizem 
de uma sutileza e de uma delicadeza únicas 
divertem-se nas festas que frequentam 
são poucas porém aproveitadas até 
as músicas tristes e nostálgicas 
são dos que endossam as discussões em mesas de bar 
gritam gargalham levantam o dedo indicador

não carregam em si um sinal

não conseguem dormir 8h por dia 
ninguém no brasil consegue esse feito 
economizam na conta de luz 
fazem compostagem com cascas de ovos 
de galinha de capoeira
separam o lixo em sacos de papelão 
às vezes sentem desejo de comer miojo 
e comem miojo 
falam com cachorros e gatos nas ruas 
colecionam artefatos de diferentes religiões 
mesmo não seguindo nenhuma 
tomam banho de sol entre as 6 e as 9 da manhã

não carregam consigo um placa

brincam carnavais 
compram 3 cervejas por 10 
fazem planos muitos planos 
e seu próprio pão 
lembram-se de beber água



entre taças de vinho no meio da semana 
riem muito deles próprios 
e de vídeos de nenéns cachorros e gatos 
discutem sobre livros e novelas com o mesmo entusiasmo
só cozinham com música alta 
e o pano de prato pendurado no ombro 
caminham a passos largos nos fins de tarde 
fazem passeio de barco e andam de bicicleta 
aos domingos

não apresentam nenhum sinal 
não trazem em si um letreiro 
de que são incuravelmente tristes.

 



MARINA RIMA

siguiéndole 

desejo mudarme para a Argentina

pois sei que lá

toda a gente toma mate

e, embora eu não tome mate,

sinto que preciso adquirir um novo hábito



peças avulsas num jogo de tabuleiro

eu insinuo que vou

eu faço um jogo 

mas antes eu conto todas as 

estrelas

antes eu traço um caminho eu me

encaminho 

eu aprendo a esquecer

(desde o ponto de partida) 

e escrevo para que o jogo baste 

escrevo para perder



a boa mulher é um homem
 

para Angélica Freitas
 

é bom

é bom ser

é bom ser homem

é bom ser um homem

é bom ser um homem velho

é bom ser um homem velho e rico

é bom ser um homem velho e tudo bem se não rico, mas se for rico 

é melhor

é melhor que

é melhor que nasça homem

é melhor que seja homem

é melhor que seja homem homem e não bicha como essas aí

é melhor que seja homem e tudo bem se não homem, mas se for rico

é melhor

 



           GRACE NICHOLS
trad.  Letícia Romariz

A mulher preta e gorda vai às compras

Fazer compras no inverno londrino
é um saco para a mulher preta e gorda
indo de loja em loja
à procura de roupas aconchegantes
e u frio tão cortante

Olha para os manequins magros e congelados 
encarando-a com um sorriso
e as vendedora de rostinho bonito
trocando olhares magrinhos
achando que ela num percebe 

Oh Senhor, me dá paciência

Nada macio e brilhoso e esvoaçante
que se espalhe como um sopro de sol
quando ela andar

A mulher preta e gorda xinga em Suaíli/Iorubá
e língua nacional
entredentes
toda essa andança e andança

A mulher preta e gorda só pode achar
que quando a coisa é moda
a escolha é pouca 

                        Nada além do tamanho 42





BEATRIZ RGB

A CONTA NÃO FECHA NUNCA ENTÃO PEDE MAIS OUTRA SAIDEIRA 
E CHISPA EM DOIS PALITO

 
 

               a fartura empedra
no bucho
               das fortunas inférteis
que descem redondo
 entre Foz e Badajoz

mas que merda essa treta
rolê errado e rolê em vão

minha garganta arde con
los cuchillos guardados
entre meus músculos
               pa’ no te matar

 en noche de luna clara
 yo no me asomo al balcón
pa’ que no me vean la cara
 
 também não desço 
não me desce

 chorando se foi 
quem um dia só te fez chorar
chorando estará 
ao lembrar de um amor
que um dia não soube cuidar

cravo em minha carne
               cochilo na concha
te poupando 
               tuas tripas
pero ay cariño
 eu não me esqueci
do caô que me contasse



TRANSE, SE ORGANIZAR DIREITINHO TODO MUNDO TRANSA 
SEM REPETIR PADRÃO 

 
ainda que hoje tenhamos
calcanhares em carne viva 
os saltos de exu levantam
do cerne de seus tornozelos

escuta, a cama camba
            pra quem nela caiba
mas pra quem quer
            tudo se dá um jeito

num pulo elu marca encontro 
ca tua mãe co teu pai e família
vizinhes e ex-colegues colegiais
e ao te ver, todes deixa pra trás

quando elu se aconchega contigo

retirando aquela tua jaqueta
de ombreiras super anos oitenta 
cheirando a rexona men
herança de ume, cheiro de outre

dentro é tu inteire que elu encontra



TRANSE, MUDANÇA DE MARES
 
 
 

largada do mar catalão 
ao rebojo catarinense 
dos meandros à foz 
e as suas mortes sem face

quero tuas mãos, amore,
mesmo que não as mova
segure, é, segura

os ciclones de Oyá levam
finades à calunga grande

segue Iemanjá na reza sempre 
Nossa Senhora des Navegantes 

que as jangadas na costeira 
conduzam o que não mais nos pertence

conta que chega às anêmonas 
tantas pontas de contato
redes de afeto anônimas
onda, onda, olha a onda

pois sossega o facho na lestada
chora pelos dias de chuva e nojo
subindo mofo pelas paredes
vários rastros de tesão passados





NURIT KASZTELAN
trad. Eduarda Rocha

A narrativa dos outros

 
Leio na borra do café

uma revelação que me dá medo:

“você não pode deixar de lado aquilo que quer

por um futuro imaginário”.

Não previ que como adulta

teria que encontrar

um lugar real onde encaixar.

No final

tudo se reduz a um jogo de encaixe

e o acaso decide

que peças ficam de fora

e quais ficam dentro.

Há um cenário

mas não é real

o que escuto é uma música

mas me esqueço de que a música

como tudo, muda.

É como se lesse sobre o que não acontece comigo

sempre o mesmo livro

aberto na mesma página.



Como se fosse necessário

Aí está você

com essa necessidade de pertencer a algo

e não a alguém.

Te olho nu

e vejo que me sobra

o mundo que te falta

usamos o sexo como ferramenta de duração

e depois, o quê?

Coisas que não me importaria de esquecer



Tento inutilmente congelar lembranças

Como quem olha pela janela uma paisagem 

cujo desvio é tão lento

que parece não acontecer,

assim passam meus dias.

Trocaria tanto

por tão pouco:

umas horas a mais de sono

que o aquecedor consertasse

seguir a ordem natural das coisas

congelar lembranças.

Descalça num tapete velho

olho com insistência o relógio da cozinha.

O esmalte de unhas já está seco.

Pleno verão e eu

com meias de nylon de cor verde.

Existe humilhação mais plástica?

Sim, a que passei na noite em que tivemos

uma discussão teórica.

Ele me ensinou

que a palavra mamilo, em alemão

é pejorativa.

Hoje a manhã se detém no pudor

de uma camisola bastante decotada.

E o que tenho a dizer

parece escrever-se numa linguagem em desuso.

 



GABRIELA HOLLANDA

nossa sorte é nós que faz (ou um yakissoba, três biscoitos da sorte e uma caneta
preta num domingo à noite)

 



tu me fala das poltronas e eu começo a escrever

"as poltronas são pra mim"

mas 

me escapa o significado das poltronas desmontáveis que conseguimos enfiar na 

mala do carro como se jogássemos tetris 

me escapa

e eu já não lembro mais o que tocava na rádio

lembro que rimos 

rimos e eu queria dizer

quer dizer

eu queria escrever----- 

escrever assim

amor, amor

como o livro-obra que tenho em casa

o único

amor

comprei numa palestra, com a autora

eu amava naquele dia

compramos

e amava também no dia da poltrona

o amor é isso: uma poltrona que se enfia na mala de um ka: e mais: é também tudo 

que não coube, 

aqui ou lá



Brazil, 2021

Silvia Plath uma vez escreveu que nos dias em que chove

há invariavelmente uma fila de poetas que canta a chuva 

quando bastaria que olhássemos pela janela

para ver o óbvio

chove

ontem falávamos sobre covas rasas e cemitérios clandestinos

é isso.

 





JULYA VASCONCELOS

Irrué 

lembro da manhã em que uma menina caiu de
cara contra o muro do parque em que eu me
balançava

tive medo de olhar a parede encontrar aberta
a cratera enxergar a mancha vermelha de uma
geléia de fruta vermelha

(porque tem isso das marcas serem 
às vezes 
quase 
maiores 
que o fato) 

lembro do vestido verde  de mangas bufantes
e de carregar melancias 
ao longo da rua carlos calvo 
noutro país 
décadas depois
alisando as intempéries e as milongas tristes
como quem alisava melancias maduras 
ao longo da rua carlos calvo 

e da cana-de-açúcar cortada em círculos
e do frio doído antes do mergulho
e de fingir prazer 
no frio doído do mergulho 
daí corto pra quentura salgada no rosto 
na sala de embarque de Porto Alegre 
uma lata de coca-cola também quente 



 
e

por fim 

esqueço todos os excessos no poema

não me dou por vencida 
e lembro que Glissant chamava de irrué
a paisagem da Martinica 
porque é aberta e entra impetuosa na  retina: 
a erupção de um vulcão 
numa paisagem sem vulcões 

acho delicado e bonito inventar palavras 
no entanto não as invento 
e perco muito tempo
 no texto de um poema
que poderia ser dito sem pressa: 

há 
um irrué 
na minha 
garganta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



chão chão chão

como deve ser nunca ter caminhado em terra firme?
ser como uma baleia 
(se não encalhada na costa, claro 
se não retalhada num barco de pesca, obviamente)

tenho medo de voar, já te contei 
suo as mãos nos aviões 
a palma, a ponta dos dedos 
suo atrás dos joelhos 
grito quando meus pés 
deixam de tocar a terra mole
dentro do mar do litoral sul 

hoje pela manhã 
-tão cedo que mal se ouviam os carros e as buzinas na rua estrela -
fiz chá de canela 
mais pelo cheiro de casa 
que ele exala 
do que por ser de fato 
uma pessoa de chás 

observei a árvore da varanda 
passei os olhos pela copa 
descendo até o emaranhado de raízes
violentas se alastrando pelo chão cimentado do prédio 
e respirei em paz



eu, desde sempre,
espio mais a forma como os gatos se lambem 
sobretudo a ternura com que os gatos se lambem
e depois como podem se morder rapidamente 
ou subitamente correm como se fossem
preparar um salto a distância 
e olimpicamente se atracam 
ambos derrotados 
numa espécie de gozo 
derrubam os vasos 
rasgam minhas almofadas
abocanham a árvore da felicidade, as avencas, as jibóias.
os gerânios caríssimos. 

tenho usado demais o vibrador. 

só agora
e já é tão tarde 
lembro que havia te prometido 
um poema de amor e reverência. 





ISABELA EQUOR

se tiro o peixinho de jota 
isso é um peixinho 
se tenho na mão 
só um baralho, quatro naipes 
e 
posso blefar 
sem querer te chamei 
amorzinho, uma da manhã 
acho que vou embora 
pela estrada do matacavalo 
 
nosso entre 
olhar tinha estio 
tonteava, deixava pontos pretos falhados 
por isso amarrei o cavalo 
como cão na porta da farmácia 
pathos 
pinhas 



furadinha e embalada 
como o queijo bola
do date da minha vó 
queria conquistar quem não pode com lactose e lacan
minha tia me ensinou a furar
isso ninguém disse mas não podia 
soube habitar a casa dos desvios, fenda do vestido 
corte analítico
lá onde as línguas se poliam
se mascava pastilhas valda

 



dada a afundar grandes embarcações ao redor de marinas
esse é o oceano sem vento, furos fabricados 
logo eu, acostumada a preservar tempestades
dependuradas
como umbigos de bananeiras
desde que meu amor voltou a zaragoza
busco na pele de outro 
o antigo rocio
meu assoalho pélvico, carlitos
canta
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